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A holland EU soros elnökség prioritásai
2016. január 1-jétől hat hónapon keresztül Hollandia tölti be az
Európai Unió soros elnöki posztját. A holland elnökség prioritásai
a migráció és nemzetközi biztonság, az innováció és
munkahelyteremtés, stabil államháztartás a tagállamokban és az
eurózónában, valamint előremutató éghajlat- és energiapolitika. A
Hírlevél „Fókuszban az Unió” rovatában részletesen ismertetjük
az elnökség prioritásait.

További
információk:
flavio.burlizzi@sist
emacamerale.eu

További információk:
http://www.consilium.europa.eu/hu
/homepage/?lang=hu

Az olasz kamarai rendszer reformja
Olaszország kormánya 2015. augusztusban döntött a kamarai rendszer
reformjáról. Az új kamarai szabályozás egyik legfontosabb előírása a területi
kamarák számának drasztikus csökkentése. A kamarák összeolvadása
meghatározott szabályok szerint történik: egy kamarának legalább 75 ezer
tagot kell számlálnia, és az országban összesen maximum 60 területi kamara
működhet (régiónként legalább egy). A 150 területi kamarából a mai napig
hivatalosan csupán 30 kamara egyesült, és 13 új kamarát hoztak létre. A
területi kamarák önálló döntéshozatali joga továbbra sem sérül, jövőbeni
hatásköreiről pedig most tárgyal a kormány. Ami a regionális kamarákat illeti,
létrehozásuk – a korábbiaktól eltérően – nem kötelező, hanem önkéntes. A
Nemzeti Digitális Programmal összhangban a kamarának fontos szerep jut a
cégjegyzék továbbfejlesztésében.

Megkönnyítik a KKV-k részvételét a közbeszerzéseken
Az Európai Bizottság elfogadta az új egységes európai közbeszerzési
formanyomtatványt (European Single Procurement Document/ESPD),
amely a közbeszerzéseken induló kis- és középvállalkozások
adminisztratív terheit hivatott csökkenteni. A tagállamonként jelentős
eltéréseket mutató jelenlegi előírások helyébe így egységes európai
rendszer lép. A formanyomtatvány alkalmazása lehetővé teszi, hogy a
közbeszerzésen induló vállalkozások elektronikus nyilatkozatot tegyenek
arról, hogy megfelelnek az előírt követelményeknek. Az internetes alapú
rendszer kifejlesztése már folyamatban van, az előírások szerint a teljes
körű elektronikus kommunikációra 2018. október 18-ig kell átállni.

További információk:
butters@eurochambres.eu

További információk:
http://ec.europa.eu/growth/too
lsdatabases/newsroom/cf/itemd
etail.cfm?item_id=8611&lang
=en&title=Commission%2Dfur
ther%2Dsimplifies%2Dpublic
%2Dprocurement%2Dacross
%2Dthe%2DEU

PreSolve program
a csődeljárással szembesülő cégek számára
Az Eurochambres koordinációja alatt elindult a PreSolve elnevezésű
uniós
finanszírozású
(Jogérvényesülési
és
Fogyasztópolitikai
Főigazgatóság/DG JUST) projekt, amely célja a cégek felkészítése a
csődhelyzetek kezelésére (csődeljárás alatt álló, vagy hivatalosan is
csődbe ment cégek számára). A projektben 8 uniós ország (Belgium,
Bulgária,
Ciprus,
Csehország,
Franciaország,
Olaszország,
Spanyolország, Románia) 15 helyi és nemzeti kamarája veszt részt. A
projektindító rendezvényt 2016 február végén tartják Szófiában,
Bulgáriában.
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Az EU szabadkereskedelmi
tárgyalásokat kezdett a Fülöp-szigetekkel
Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos és Gregory Domingo fülöpszigeteki kereskedelmi és ipari miniszter december végén állapodott meg
arról, hogy tárgyalásokat kezdenek az EU és a Fülöp-szigetek között
kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról. A tervezett megállapodás a
felek szándékai szerint számos kérdést felölel, beleértve a vámok, a
kereskedelem, a szolgáltatások és a beruházások útjában álló akadályok
eltörlését, a közbeszerzési piacok megnyitását, valamint további
szabályozásokat a verseny és a szellemi tulajdonjogok területén. A
tárgyalások első fordulója várhatóan 2016 első felében lesz a Fülöpszigeteken.

További információk:
http://www.eusew.eu/applyaward

Európai díj a fenntartható energiagazdálkodás területén
Az Európai Fenntartható Energia Díjat (EU Sustainable Energy
Award) olyan szervezetek nyerhetik el, amelyek kiemelkedő
teljesítménnyel jeleskednek az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások
felhasználása
területén.
A
példás
energiagazdálkodással büszkélkedő cégek - az idén először - külön
kategóriában (businesses category) versengenek. Nem csupán
vállalkozások, de üzleti érdekeket képviselő szervezetek, mint
például kereskedelmi és iparkamarák energia projektjei is jogosultak
a díjra való nevezésre. A jelentkezési határidő 2016. február 22.

Hatályba lépett az EU és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi
egyezmény
2016. január 1-től életbe lépett az EU-ukrán mély és átfogó
szabadkereskedelmi megállapodás (DCFTA) ideiglenes alkalmazása. A
társulási megállapodás a politikai párbeszéd új csatornáinak
megnyitásával, valamint az energiaügy, a közlekedés és az oktatás terén
történő együttműködés alapszabályainak lefektetésével egy lépéssel
közelebb hozza Ukrajnát az EU-hoz. A megállapodás megszünteti az
importvámokat és tiltja a további kereskedelmi korlátozásokat, bár egyes
„érzékeny” területeken, mint például a mezőgazdasági termékek
kereskedelmében, fenntart bizonyos korlátozásokat. A megállapodás a
kormányzati közbeszerzési piacok kölcsönös megnyitására is kiterjed.

További információk:
hcci.bxl@skynet.be

További információk:
http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-156352_hu.htm

További információk:
http://europa.eu/rapid
/press-release_IP-156398_en.htm

Tagállami intézkedések a szakképzés területén
Az európai KKV-követ hálózat (SME Envoy Network) átfogó, uniós
szintű jelentést készít arról, hogy a tagállamokban az elmúlt 2-3 évben
milyen intézkedések kerültek bevezetésre a szakképzett munkaerőállomány mennyiségének és minőségének javítása tekintetében. A
készülő jelentés eredetileg csak a nemzeti KKV-követek által jelzett
észrevételeket foglalta volna össze, de az Eurochambres
kezdeményezésére lehetőség nyílt arra, hogy a kamarák is
véleményezzék a nemzeti előrehaladást a szakképzés területén,
valamint reflektorfénybe helyezzék a kamarai intézkedéseket.
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2016. január 25-26. Brüsszel
Business Innovation Observatory
konferencia
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: EGG konferencia központ,
175 rue Bara

2016. január 26. 10:00-16:15 Brüsszel
Európai Innovációs Ökoszisztéma
Szervezők: Európai Bizottság, Régiók
Bizottsága
Helyszín: Régiók Bizottsága, 99-101 rue Belliard

2016. január 27. 14:00-17:00 Brüsszel
Menekültek, migránsok, beilleszkedés
Szervező: Eurochambres
Helyszín: Eurochambres, 19A/D rue

Regisztráció:
https://events.pwc.lu/__C1257DF7002F3C67.
nsf/Registration
További információk:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i
d=8587&lang=en&title=Business%2DInnovati
on%2DObservatory%2DConference%2D%E

2%80%98Disrupting%2Dthe%2Dfuture%
Regisztráció:
http://selectsurveygen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNu
mber=1&SurveyID=92KHn86K&Preview=true
További információk:

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/inn
ovation-ecosystem.aspx

Regisztráció:
https://docs.google.com/forms/d/1aReMON12
SX_ANgSIh10SoY6x-VzvPoHheTUu3FLGRw/viewform
További információk:

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/inn
ovation-ecosystem.aspx

Regisztráció és további információk:
2016. január 27-28. 9:00-17:00 Brüsszel
Párbeszéd a migránsok szakképesítéséről
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Cercle de Lorraine,
Rue aux Laines, 23

http://www.skillsandmigration.eu/

Regisztráció és további információk:
2016. január 28. 9:00-17:00 Brüsszel
Az európai turisztikai indikátor rendszer
(ETIR) és az akadálymentes turizmus
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Radisson Blu Hotel,
47 Rue du Fossés aux Loups

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/wr
oom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=e
n&title=ETIS%2Dand%2D%2DAccessible%2
DTourism%2Dconference

Regisztráció és további információk:
2016. január 28. 14:00-15:45 Brüsszel
Az üzleti szolgáltatások egységes piaca
Szervező: ICAEW
Helyszín: Press Club, 95 rue Froissart

europe@icaew.com
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Regisztráció és további információk:
2016. január 28. 12:00-14:00 Brüsszel
Miért fontos a vállalkozói szellem?
Szervező: Amway
Helyszín: Európai Parlament,
ASP 0 Member Salon

2016. február 15. 10:00-16:15 Brüsszel
Energiaintenzív iparágak
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Albert Borschette konferencia központ
36 rue Froissart

2016. február 16. 8:30-18:00 Brüsszel
Magas szintű konferencia: Az ipar és a
vállalkozások digitális átalakulása
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: The Egg,
175 rue Bara

marcella.rodriguez@amway.com

Regisztráció és további információk:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it
em_id=8612

Regisztráció:
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id
=fca4581b-03f4-4876-8ebc-ee4671f3fafd
Program és további információk:
http://www.digitaltransformation2016.eu/

További információk:
2016. március 18. Brüsszel
Európai szakmai kártya
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

2016. március 17-19. Brüsszel
Your Europe, Your Say!
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság (EGSZB)
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i
d=8591&lang=en&title=Conference%2Don%2
Dthe%2DEuropean%2DProfessional%2DCard

Program és további információk:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events
-and-activities-your-europe-your-say-2016

Program és további információk:
2016. április 4. Brüsszel
Díjátadó ceremónia: A fenntartható
menedzsment és az akadálymentes turizmus
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: További információk hamarosan

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i
d=8210&lang=en&title=Save%2Dthe%2Ddat
e%3A%2DSustainable%2DManagement%2D
and%2DAccessible%2DTourism%2Daward%
2Dceremony
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A KKV-k nemzetköziesítésének támogatása - a KKV-k piacra lépési felkészítése (COSME)
Ajánlati felhívás (szolgáltatói szerződés)
Ajánlatkérő: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség/EASME
Az ajánlati felhívás célja a kis- és középvállalkozások nemzetközi tevékenységének ösztönzése,
felkészítése adott nemzetközi célpiacra való terjeszkedésre. Az ajánlattételi felhívás keretében a
nyertes ajánlattevővel szolgáltatási szerződés aláírására kerül sor.
A kísérleti projekt először tenné lehetővé a nemzetközi tapasztalattal nem rendelkező európai kis- és
középvállalkozások támogatására irányuló stratégiák, szakpolitikák és fellépések végrehajtását.
A szolgáltatói szerződés az alábbi tanácsadói szolgáltatásokat irányozza elő::
- nemzetköziesítési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások beazonosítása;
- egyénre szabott és csoportos képzések nemzetköziesítésről;
- B2B szervezése harmadik országbeli kereskedelmi vásárokban (5 országban);
- útmutató kidolgozása.
Előre láthatólag 6 egyeztető megbeszélésre lesz az Európai Bizottsággal és az EASME-vel. Ezek
helyszíne Brüsszel. A szerződés időtartama 27 hónap.
Előirányzott költségvetés: 1 millió euró
Ajánlat benyújtásának határideje: 2016. február 1.
További részletek:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1209

KKV-eszköz – 3. szakasz: új földrajzi piacok elérése
– tengerentúli kereskedelmi vásárokon való részvételre irányuló program (H2020)
Ajánlatkérő: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség/EASME
Az „Új földrajzi piacok elérése – tengerentúli kereskedelmi vásárokon való részvételre irányuló
program” célja, hogy lehetővé tegye a finanszírozott KKV-k számára új földrajzi piacok kereskedelmi
vásárainak elérését. A KKV-k ugyan az európai vásárokon való részvételből is bizonyíthatóan sok
tapasztalatot szereznek, de a vezető nemzetközi vásárokon való részvétel felbecsülhetetlen üzleti
lehetőségekkel kecsegtet, azért ez a pályázati felhívás kizárólag a vezető tengerentúli vásárokra
összpontosít.
Előirányzott teljes költségvetés: 2 700 000 euró.
A szerződés időtartama 36 hónap.

Az ajánlat benyújtásának határideje 2016. március 1.
További részletek:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461136-2015:TEXT:HU:HTML
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Erasmus+
A tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő kis- és középvállalkozások támogatása
A felhívás célja, hogy támogatást nyújtson a tanulószerződéses gyakorlati képzést biztosító kis- és
középvállalkozásoknak, amennyiben először kezdenek ilyen tevékenységet, vagy a jelenlegihez
képest jelentősen növelnék a tanulószerződéses gyakorlati helyek számát. A pályázati felhívás nem a
KKV-knak nyújt közvetlen pénzügyi támogatást, hanem az őket támogató nemzeti vagy uniós
közvetítő szervezeteknek. Ennek a költsége ennyi és an
Költségvetés: 8,7 millió euró
Támogatás: maximum 800.000 euró
Jelentkezési határidő:
2016. január 15.

További információk:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8
505&lang=en&title=Support%2Dfor%2DPolicy%2
DReform%2D%2D%2Dsupport%2Dfor%2DSME
s%2Dengaging%2Din%2Dapprenticeships

Erasmus+ program
Tudásszövetségek és ágazati szakképzettség
A „Tudásszövetségek” célja Európa innovációs kapacitásának megerősítése és az innováció
támogatása a felsőoktatásban, az üzleti vállalkozásokban és a tágabb társadalmi-gazdasági
környezetben. Az „Ágazati szakképzés fejlesztési szövetségek” célja a készségilleszkedési zavarok
kezelése, illetve az alap- és továbbképzéssel foglalkozó szakképzési rendszereknek az ágazat
specifikus munkaerő - piaci igényekre és új készségek iránti keresletre való gyorsabb reagálásának
lehetővé tétele egy vagy több foglalkozási profil tekintetében.
Jelentkezési határidő:
2016. február 26.

További információk:
http://eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/fi
les/erasmus-plus-programmeguide_hu%282015%29.pdf
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Az EU Tanácsa soros elnökségi tisztét betöltő Hollandia prioritásai
Hollandia 2016. január 1-jén vette át az Európai Unió Tanácsának soros
elnökségi tisztét. Alapító tagállamként Hollandia rutinosnak tekinthető az
ezzel járó feladatok ellátásában, ez a tizenkettedik elnöksége. Utoljára
12 éve, 2004-ben volt elnökségi poszton. Azóta a feladatkörök jelentős
mértékben megváltoztak, hiszen a Lisszaboni Szerződés óta az EU-nak
van állandó közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője, és a
tagállamok uniós csúcsszervének, az Európai Tanácsnak is lett egy
állandó elnöke. A feladat ugyanakkor most is hasonló: elnökként a
hollandoknak az unió napirendjén lévő legfontosabb kérdésekben kell
segíteni a közös álláspont megtalálását.
A soros elnökségi program és feladatok döntő részét mindig az EU aktuális témái határozzák meg,
amelyek egy része előre tudható az „uniós menetrend” alapján. A napirendre mindig felkerülnek
azonban olyan témák is, amelyek az aktuális nemzetközi politikai változásokra reagálnak. Hollandia
esetében négy témakör dominálja az elnökségi programot: a migráció és nemzetközi biztonság, a
tagállamok rendezett államháztartási helyzete és a szilárd pilléreken nyugvó euróövezet, Európa
innovációs és munkahelyteremtő szerepe, valamint az előremutató éghajlat- és energiapolitika.
Az elnöki tisztet betöltő tagállamok hármas csoportokban,
úgynevezett elnökségi triókban működnek együtt
egymással. Az elnökségi triók rendszerét a Lisszaboni
Szerződés vezette be 2009-ben. A trió tagjai hosszú távú
célokat jelölnek ki és közös programot készítenek,
melyben meghatározzák azokat a területeket és lényeges
kérdéseket, amelyekre a 18 hónapos időszak során
kitüntetett figyelmet fordítanak. E közös program alapján a
három ország mindegyike elkészíti részletes féléves tervét.
A jelenlegi triót Hollandia, Szlovákia és Málta elnöksége
alkotja.
Tehát Hollandia rutinjára nagy szükség lesz. A brit-uniós
együttműködést új alapra helyező megállapodással
kapcsolatos tárgyalások – amelynek szélsőséges esetben
akár az Egyesült Királyság kilépése („Brexit”) is lehet a
vége – most zajlanak; emellett a migrációs válság
kezelésében is égető szükség lenne egy erős uniós
megközelítésre. Amszterdam szerint fontos, hogy az
európai polgárok ismét közelebb érezzék magukat az
unióhoz, vagyis nem szabad figyelmen kívül hagyni az
egyre erősödő bírálatokat, amelyeket az emberek
fogalmaznak meg az EU-val és intézményeivel szemben.
A holland elnökség prioritásai között első a migráció és a
nemzetközi biztonság. Hollandia egy közös, megerősített
határőrizet kialakítása mellett száll síkra, valamint
biztosítani kívánja az uniós tagállamok közötti méltányos
tehermegosztást is a menekültválság kezelésében.

VERSENYKÉPESSÉGI
PRIORITÁSOK

 Új Egységes Piaci Stratégia
végrehajtása
 Szolgáltatási Irányelv
megerősítése
 Fókusz a szolgáltatói szektoron
(építőipar, üzleti szolgáltatások,
kiskereskedelem)
 Egységes Digitális Piac (határon
átnyúló e-kereskedelem, szerzői
jog modernizációja, ÁFAegyszerűsítés,
telekommunikációs szabályozási
keret felülvizsgálata, információ
szabad áramlása)
 Szabályozási környezet
hatékonyságának növelése
(REFIT)
 Kutatás és fejlesztés ösztönzése
a növekedés érdekében
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FÓKUSZBAN
AZ
UNIÓ
Az elnökség célja hatékony Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása, valamint a migrációs válság
gyökereinek orvoslása elkötelezettebb és proaktívabb külpolitika segítségével. A menekültválság
kezelése Hollandiában is nehéz, 2015-ben 60 ezer menedékkérelmet nyújtottak be a holland
hatóságokhoz, ötször annyit, mint a megelőző években.

ESEMÉNYNAPTÁR
Február 16. (Amszterdam):
Szakképzés egy életen át
(konferencia)
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/02/
16/conference-vocational-education-andtraining---skills-for-a-lifetime

Március 31.- április 1. (Hága):
Innovatív vállalkozások
(konferencia)
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/03/
31/innovative-enterprise

Április 1. (Amszterdam):
KKV-követek megbeszélése
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/
01/sme-envoy-network-meeting

Április 6. (Amszterdam):
Körkörös gazdaság magas szintű
konferencia
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/
05/high-level-meeting-circular-economy

Április 12. (Utrecht):
Biogazdaság 2016
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/
12/bio-economy-utrecht-2016

Június 13. (Amszterdam):
Egységes Piaci Fórum
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/06/
13/single-market-forum-ec-and-single-marketconference

Június 15-16. (Amszterdam):
EU-CELAC
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/06/
15/eu-celac

Június 22-24. (Amszterdam):
Ipari technológiák 2016
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/06/
22/industrial-technologies-2016---creating-asmart-europe

Az európai gazdaság területén tapasztalható pozitív trend
fenntartásához és a strukturális növekedés céljának
eléréséhez
Hollandia
az
innovációt
és
munkahelyteremtést látja kulcsfontosságúnak. Elnökségi
programjában Hollandia egyaránt koncentrál a belső
piacban rejlő lehetőségek kiaknázására, valamint az európai
innováció megfelelő mértékű és irányú támogatására.
Harmadik prioritásként Hollandia rendezett pénzügyek és a
stabil euróövezet megteremtését célozza. Hollandia szerint
a válság utáni gazdasági rendeződés kulcsa az, hogy a
tagállamok továbbra is szigorú strukturális reformokat és
uniós szinten koordinált gazdaságpolitikát hajtsanak végre.
Amszterdam emellett fontosnak tartja a többéves pénzügyi
tervezés jelenlegi szabályainak felülvizsgálatát is.
Az elnökség prioritásként kezeli a jövőbe mutató éghajlatés energiapolitika kérdését is. A belső energiapiac
kiépítése, az energiafüggőség csökkentése és a megújuló
energiaforrások támogatása mind kiemelt cél a holland
elnökség számára. Úgy vélik, hogy az ezekre épülő közös
klímapolitika kialakításához megfelelő alapot szolgáltat a
párizsi klímacsúcson (COP21) született megállapodás
Az elnökség arra törekszik, hogy az Európai Unió a polgárok
és
a
vállalkozások
számára
fontos kérdésekkel
foglalkozzon, hogy az innováció segítségével előmozdítsa a
növekedést és a munkahelyteremtést, valamint hogy
kapcsolatot teremtsen a civil társadalommal. Az elnökség
csak abban az esetben támogatja az uniós szintű fellépést,
ha az hatékonyabb a nemzeti szintű politikáknál.
A költséghatékonyság miatt a miniszterek összes
találkozóját az amszterdami Holland Tengerészeti Múzeum
épületében tartják meg, továbbá az új arculat kialakításának
költségeit is csökkentették azzal, hogy nem készült új,
hanem a 2004-ben már egyszer használt terveket vették
ismét elő.

Források és további információk:
http://www.consilium.europa.eu/hu/homepage/?lang=hu
http://europapont.blog.hu/2016/01/12/holland_elnokseg
A holland elnökség honlapja:
http://english.eu2016.nl/
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